
316. Jeesus sanoo… Kauneutenne on ihmeellistä katseltavaa 

KAUNEUTENNE ON IHMEELLISTÄ KATSELTAVAA  

Jeesuksen sanoja Sisar Clarelle, 15. Toukokuuta, 2016.  

( Clare ) Minun kallisarvoiset Sydänasukkaani. Hänen armonsa on riittävää meille, Hänen voimansa 
täydellistyy meidän heikkoudessamme. Pitäkää kiinni näistä totuuden sanoista, sillä todella taistelun 
kuumuus on päällämme.  

Nämä ovat olleet joitakin vaikeimmista päivistämme sen jälkeen, kun aloitimme kanavamme tosissaan 
vähän yli vuosi sitten. Ne ovat olleet ongelmien, surujen, haasteiden täyttämiä päiviä, niitä meille ovat 
tuoneet ne, jotka vihaavat Jeesusta ja kaikkea sitä, mitä Hän edustaa. Kyllä, Ristin viholliset ovat 
ladanneet lisää kärsimystä selkiimme, suuremmalla pahan vapauttamisella, mitä me olemme koskaan 
ennen nähneet.  

Ja mitä minulla on sanottavaa meidän vihollisillemme? Minä haluan kiittää teitä kaikkia, sillä kovan 
työnne ansiosta, meille opetetaan ihmeellisiä ja kunniakkaita asioita Jumalan Valtakunnasta ja Hänen 
voimansa ja armonsa kautta, me nousemme kaiken vastustuksemme yläpuolelle. 

Ei mene päivääkään, että en kiittäisi Jumalaa siitä, mitä te olette opettamassa meille. Kun en näe 
yhtään teidän katalaa postaustanne, minä tunnen itseni todella surulliseksi. Minä olin oppinut 
rakastamaan ja antamaan anteeksi teille ja toivotin tervetulleeksi mahdollisuuden joka päivä, vaikka 
meidän täytyi poistaa se, niin ettei se häiritse muita kanavalla olijoita. Se, mitä te teette meille, on 
lähellä ihmettä. Jeesus Kristus on Voittaja. Hän opettaa meitä rakastamaan ja antamaan anteeksi 
teille. Ja kaikki me Sydänasukkaiden tiimissä tunnemme samoin teitä kohtaan, kun me rukoilemme. 
Minä en olisi ollenkaan hämmästynyt näkemään teitä Taivaassa, missä minä tulen antamaan teille tosi 
suuria halauksia. Me emme tule laantumaan rukoilemisesta teidän puolestanne ja teidän 
rakastamisestanne. Jeesus on antanut meille Hänen sydämensä teidän puolestanne.  

Siispä, minun kallisarvoinen perheeni, kun tulin rukoilemaan, sen jälkeen, kun olin viettänyt 
taistelukentällä paljon aikaa, mutta en kyennyt pääsemään rukoukseen, jonka halusin suunnata 
Taivaaseen, tunsin, että olin pettänyt Hänet. Mutta voin tehdä vain tietyn määrän päivässä ja 
kirjeenvaihto oli tänään hyvin, hyvin raskasta. Minä rakastan teitä kaikkia niin hyvin paljon, en voi 
kestää nähdä teidän kulkevan ilman lohdun ja rohkaisun sanaa. Ja se, mitä olette lähettäneet meille, 
on todella nostanut henkeämme ja miekkojamme jatkamaan!  

Rakkain Jeesus, minun sydämeni on niin raskas, koska niin monet ovat kärsimässä tämän kanavan 
puolesta ja minä en ole ollut uskollinen rukouksessa tänään. Pyydän, anna minulle anteeksi, Herra ja 
nosta henkiämme takaisin ylös lattiasta ja auta meitä tekemään järkeviä päätöksiä.  

Herra aloitti… ”Clare, olen aivan tässä vieressäsi, kärsien kanssasi. Minulle ei ole yhtään helpompaa 
nähdä sinun kärsivän, koska Minä kärsin kanssasi, Minun Rakkain. Kyllä, nämä ovat kovia aikoja, mutta 
jos tietäisit kunniakkaan sadon, mikä tulee Minulle kärsimystesi vuoksi, sinä pyytäisit Minua lisäämään 
sitä satakertaisesti.” 

( Clare ) Oi Herra, en voisi, olen vain liian heikko! En voi mitenkään pyytää Sinua lisäämään sitä!  

( Jeesus ) ”Ja kuitenkin Minä olen lisännyt sitä uudelleen ja uudelleen, sen jälkeen, kun tämä kanava 
syntyi ja kerroin sinulle, ”Sinä menet vihollislinjojen taakse.” Ja Minä annoin sinulle näyn siitä, kun 
lensit laskuvarjolla heidän viidakkoonsa. Mutta sinä et näe kasvua, mitä se on tuonut sinussa tai 
sieluissa, jotka nyt kuulevat Minut selvästi, koska kaikki te ja sinun tiimisi tahdoitte kärsiä Minun 
puolestani.”  



”Hyvin tehty, Minun hyvät ja uskolliset palvelijani! Pian te pääsette Herranne iloon. Mutta siihen asti, 
jatkakaa lisävoiman pyytämistä, koska Minun armoni ei tule epäonnistumaan, se pitää teidät 
toiminnassa. Minä jatkan armon vuodattamista, armo armon jälkeen ja armoa sen jälkeen, teidän 
päällenne, teidän kauttanne ja teihin.” 

”Nyt Taivaassa on armon vuoria, joita jaetaan, sinun tiimisi kypsyyden ja omistautuneisuuden vuoksi. 
Minä olen käsin valinnut heidät jokaisen. Minä olen aseistanut heidät ja nimennyt legioonittain 
enkeleitä heille ja joka päivä Minä ohjeistan heitä.” 

”Tämän Minä olen teille puhunut, että teillä olisi Minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta 
olkaa turvallisella mielellä: Minä olen voittanut maailman.” Johanneksen Evankeliumi 16:33.  

Ja kun Hän sanoi sen… ”Olkaa turvallisella mielellä: Minä olen voittanut maailman” tarkoitin sen 
tarkoittavan, että Kyllä – Hän on voittanut maailman ja Hän voittaa maailman NYT, meissä ja meidän 
kauttamme.  

Herra jatkoi… ”On kolme Pyhää Kirjoitusta, joita Minä haluaisin teidän pitävän edessänne jatkuvasti, 
kun me lähestymme vapautuksenne päivää ja hetkeä.”  

Ensimmäinen on Matteuksen Evankeliumin 25:4-6, siinä puhutaan tyhmistä neitsyistä… ”Mutta 
ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppuihinsa. Yljän (sulhasen) viipyessä tuli heille kaikille 
uni ja he nukkuivat. Mutta yösydännä tuli kuului huuto: ”Katso, ylkä tulee! Menkää vastaan.”  

Herra jatkaa… ”Käsittäkää se näin… Sulhasen tulo viivästyi.”  

Toinen on Paavalin Toisesta Kirjeestä Korinttolaisille 12:9-10… ”Ja Hän sanoi minulle… ”Minun 
armossani on sinulle kyllin; sillä Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa.” Sen tähden minä 
mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Sen tähden 
minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen 
tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä.”   

Herra jatkoi… ”Käsittäkää se näin… Minun armoni on riittävä teille, sillä Minun voimani täydellistyy 
heikkoudessa.”  

Kolmas tulee Johanneksen Evankeliumista 16:33… ”Tämän Minä olen teille puhunut, että teillä olisi 
Minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: Minä olen voittanut 
maailman.”  

Herra jatkoi… ”Käsittäkää se näin… olkaa rohkeita; Minä olen voittanut maailman!”  

( Clare ) Siispä, tässä Herra on antanut kolme asiaa, kolme Pyhää Kirjoitusta, joita Hän haluaa meidän 
pitävän silmällä, kun menemme eteenpäin päivissämme.  

”Sulhanen viivästyi”, ”Minun armoni on riittävä teille, sillä Minun voimani täydellistyy heikkoudessa” 
ja ”Olkaa rohkeita; Minä olen voittanut maailman!”  

Jeesus jatkoi… ”Ajoitus on suurin asia tässä. Te kaikki tulette huomaamaan, kuinka paljon olette 
kasvaneet Minun tuloani odottaessanne. Tämä on aivan tarkoituksellista Minun osaltani. Kun nainen 
synnyttää, jossain vaiheessa hänen täytyy alkaa ponnistamaan. Jos lapsi on kasvot ylöspäin, sen sijaan, 
että olisivat alaspäin – ponnistaminen on aika vaikeaa ja johtaa vähiin tuloksiin. Siksi kätilön täytyy 
sanoa jatkuvasti… ”Vain yksi ponnistus enää. Vielä yksi ponnistus. Ponnista!”  

”Sinun ensimmäisen lapsesi 12 tunnin ponnistelun tuskat sinä muistat hyvin.”  

( Clare ) Voi pojat, että muistanko! Tyttäreni tuli maailmaan hieman teräväpäisenä…  



Jeesus jatkaa tässä… ”Katsokaahan, Minun Kirkkoni, te olette synnyttämässä sieluja ja jokainen uusi 
supistus tuo uuden ponnistuksen, ja synnytys on vaikea, siispä te jatkatte ponnistelemista ja 
ponnistelemista. Juuri, kun te tunnette, että te ette voi työntää enää yhtään enempää, Minä hengitän 
Minun armoani teihin ja te jatkatte ponnistelemista. Jollakin näistä hetkistä teidän ponnistelemisenne 
tulee olemaan lopussa ja lapsi syntyy.”  

”Sillä välin, te kuljette kunniasta kunniaan. Heidän anteliaisuutensa turvin, ketkä vihaavat Minua ja 
teitä, teidän niin kutsutut ”vihollisenne”, te ette vain opi pahojen tapoja ja levitä sanomaa, mitä olette 
oppineet, niille ympäri maailman, joiden tarvitsee kuulla se – te myös kasvatte hengellisessä voimassa 
ja koossa. Te kirjaimellisesti nousette tilanteen tasalle. He eivät oivalla, että he itse asiassa saavat 
aikaan luokkahuoneen ja liikuntasalin, missä te kasvatte suureen voimaan ja kunniaan. Mutta Minä 
käytän heitä. He ajattelevat tekevänsä teille vahinkoa. Aivan päinvastoin, he palvelevat Minua hyvin, 
kasvattamalla Minun Ruumistani kunniassa.”  

”Tarpeeksi pian, osat vaihtuvat, ja he tulevat kärsimään suuria tappioita, koska he ovat niitä, jotka 
auttoivat teitä opettamalla teitä nousemaan ja taistelemaan. Rauta teroittaa rautaa. Ja heidän 
mestarinsa ei välitä heidän tulevaisuudestansa. Hän odottaa päivää, jolloin hän voi viimein paljastaa 
heille, että heitä on petkutettu ja heidän valtakuntansa on tuli, joka ei koskaan taltu ja madot, jotka 
eivät koskaan tule tyytyväisiksi.”  

”Siispä, näettehän, te olette kasvamassa, te olette korjaamassa satoa, te loistatte, Minun Morsiameni. 
Teistä on tulossa kaikkea sitä, mihin Minä olen teitä kutsunut. Jopa kuten on kirjoitettu Jaakobin 
Kirjeessä, 1:2-4… ”Pitäkää sitä pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, tietäen, että 
uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen 
teon, että te olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset.”  

”Käsittäkää se näin… Niin, että te olisitte kypsät ja täydelliset, eikä mitään puuttuisi.”  

Paavalin Kirje Efesolaisille 4:12-13… Tiedättekö, mitä tarkoittaa ”Ettekä missään puuttuvaiset?” Se 
tarkoittaa, että te olette lähestymässä täydellisyyttä ja Luojanne täydellistä heijastusta. Te olette 
nousemassa Kristuksen täyteen kokoon, jopa kuten on kirjoitettu…  ”Tehdäkseen pyhät täysin 
valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme 
yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden 
iän määrään.”  

”Käsittäkää se näin… Kun me kypsymme Kristuksen koon täyteen mittaan.”   

”Teistä on tulossa pieniä Kristuksia.” 

”Ja pian te tulette nousemaan, Minun Morsiameni, ilman pilkkua, ryppyä tai tahraa. Kyllä, te tulette 
olemaan puhdistetut, häikäisevät, nousten Kunniassa, missä koko Taivas tulee nousemaan ja 
tervehtimään teitä suuressa majesteetillisuudessa, sillä kamppailunne ja voittonne ovat olleet 
lukemattomat.”  

”Siksi, laittakaa taaksenne jokaisen päivän uurastus ja kipu ja katsoen eteenpäin, katselkaa 
koristustenne kunniaa ja majesteetillisuutta, kun te saavutte tervehtimään Puolisoanne! Nouskaa, 
Minun Morsiameni! Te olette näiden taisteluitten voittajia ja teidät tullaan koristelemaan 
morsiuspuvuilla, joissa on jalokiviupotuksia, jotka heijastavat armojen muuttavaa voimaa. Armojen, 
joita te niin auliisti hyväksyitte ja joihin te vastasitte.”  



”Kauneutenne on ihmeellistä katseltavaa. Älkää antako menneen tahriintuneiden pukujen pidätellä 
teitä, pikemminkin katsokaa jalkojenne alle: vihollinen on pukeutunut ryysyihin, jotka tulevat pian 
kulumaan tulessa.”  

”Minä siunaan teidät nyt kestävyydellä ja rakkaudella, että te voisitte juosta kisan maaliviivalle ja 
vastaanottaa kunniakkaan kruununne.” 


